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หนีบ้ ุคคลจ่ อปากเหว ครัวเรือนติดกับ ประเทศติดหล่ม
รอบปี 2555 พลันประเทศผ่านพ้นความเลวร้ายจากสถานการณ์น้ าท่วมใหญ่ในปลายปี 2554 ภาค
ธุ รกิจและภาคครัวเรื อนได้ใช้จ่ายเพื่อฟื้ นฟูซ่อมสร้างความเสี ยหายจากเหตุการณ์น้ าท่วม การใช้จ่ายอุปโภค
บริ โภคพลิกกลับคืนอีกครั้ง ปี 2555 จึงเป็ นปี ที่กาลังซื้ อในประเทศหนุนอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ(จีดีพี)
ซึ่ งผนวกกับนโยบายประชานิยมของรัฐบาลกระตุน้ กาลังซื้ อรายย่อยได้มาก ทาให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.)มัน่ ใจว่าเศรษฐกิจปี 2555 จะเติบโตประมาณ 5.7%
การจับจ่ายใช้สอยในประเทศที่เป็ นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในปี 2555 อาทิ นโยบายรถคัน
แรก บ้านหลังแรก และสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่า(ซอฟท์โลน) เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม ส่ งผลให้ธุรกิจ
ธนาคารพาณิ ชย์กลับมาคึกคัก โดยมีการประเมินว่าจบปี 2555 สิ นเชื่อธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศจะเติบโต
ระหว่าง 13.5-14.5% เป็ นการเติบโตในระดับเลข 2 หลักต่อเนื่ องกันเป็ นปี ที่ 3 ขณะที่ปี 2556 คาดว่าสิ นเชื่ อ
ทั้งระบบจะเติบโต 10-13% จากแรงส่ งสิ นเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะนโยบายรถคันแรกที่ยงั คาบเกี่ยวต่อเนื่อง
สิ้ นเดือนต.ค. 2555 พบว่า เงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์จดทะเบียนในประเทศ มีจานวนทั้งสิ้ น
8.69 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า
การเติบโตของสิ นเชื่ อส่ วนใหญ่ในปี 2555 ได้รับแรงหนุ นจากสิ นเชื่อรายย่อย ที่เติบโตด้วยอัตราก้าว
กระโดดกว่า 19.4% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปี ก่อน ซึ่ งคาดว่าสิ นเชื่ อรายย่อยน่าจะจบสิ้ นปี 2555 ด้วยอัตรา
การเติบโตที่ระดับ 24% โดยเฉพาะสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์ สิ นเชื่อส่ วนบุคคล และสิ นเชื่อบัตรเครดิต ที่คง
สามารถรักษาระดับการเติบโตของสิ นเชื่อได้อย่างต่อเนื่ อง
การเติบโตสิ นเชื่อรายย่อยที่วา่ นี้ มีการประเมินจากศูนย์วิจยั กสิ กรไทยแล้วว่า หากจาแนกประเภท
สิ นเชื่อรายย่อย สิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์มีอตั ราการเติบโตมากที่สุดอยูท่ ี่ 37% รองลงมาคือสิ นเชื่อส่ วนบุคคลมี
อัตราการเติบโตอยูท่ ี่ 36.5% สิ นเชื่อบัตรเครดิต 29% และสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย 11.5%
ปี 2555 จึงเป็ นปี ที่ธุรกิจสิ นเชื่อรายย่อยผลิบานเต็มที่ ธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ และ
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิ ชย์(นันแบงก์) ต่างลงสนามแข่งขันทาการตลาดผ่านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สร้าง propaganda ใหม่ให้คนรู ้สึกว่า การเป็ นหนี้เป็ นเรื่ องปกติ
ทั้งสิ นเชื่อบ้านแลกเงิน สิ นเชื่ อรถแลกเงิน สิ นเชื่อเพื่อความสวยงาม กระทัง่ สิ นเชื่อส่ วนบุคคล
สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการแต่งงาน สิ่ งเหล่านี้เปลี่ยนความคิดเดิมของคนรุ่ นเก่าที่ปลูกฝังให้รู้จกั วางแผนทางการเงิน
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ออมก่อนใช้จ่าย และการก่อหนี้ก็น่าเป็ นหนทางสุ ดท้ายสาหรับการแก้ปัญหาเมื่อถึงคราวจาเป็ นอย่างที่สุด
การแข่งขันสิ นเชื่อรายย่อยเข้มข้นผ่านสื่ อต่าง ๆ ทั้งการชิงโชค และการอนุมตั ิเงินเร็ วทันใจ จึงนามาสู่ ขอ้
ห่วงใยจาก “ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ผูว้ า่ การธปท. โดยขอความร่ วมมือผ่านไปยังธนาคารพาณิ ชย์ในเรื่ อง
การทาการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินเชื่อรายย่อยที่ดูเหมือนจะมากเกินพอดี
ประสาร ยอมรับว่า ขณะนี้หนี้ภาคครัวเรื อนมีแนวโน้มสู งขึ้น และเมื่อพิจารณาจากการแบ่งกลุ่ม
รายได้จะพบว่า ครัวเรื อนที่มีรายได้ปานกลางและค่อนไปทางสู งไม่น่าเป็ นห่วง สามารถชาระหนี้ได้ ที่น่า
เป็ นห่วงคือครัวเรื อนที่มีรายได้ต่า เริ่ มเห็นสัญญาณการชาระหนี้ที่ไม่ค่อยดีนกั แม้หนี้โดยรวมในกลุ่มนี้จะ
ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับสิ นเชื่อรวมทั้งระบบ และยังไม่ถึงขั้นกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจประเทศ แต่ธปท.
ต้องให้ความสนใจ เพราะปั ญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ในสหรัฐ และประเทศในสหภาพยุโรป(อีย)ู เกิดจากการก่อ
หนี้ของคนในประเทศ ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งกลับถูกละเลยจากทางการ จากปัญหาการเงินในภาคสถาบันการเงิน
จะลามไปเป็ นปั ญหาเศรษฐกิจระดับประเทศได้
ผูว้ า่ การธปท. ย้าว่า สิ่ งที่ติดใจคือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยผ่านสื่ อต่าง ๆ ในระยะหลัง
จะเห็นการแข่งขันกันมาก และเป็ นไปในลักษณะกระตุน้ ให้คนก่อหนี้ การก่อหนี้เป็ นเรื่ องง่าย หรื อเป็ นใน
ทานองเมื่อมีความจาเป็ นต้องใช้เงินก็จะมีคนนาเงินมาให้ใช้อย่างง่าย สร้างความรู ้สึกใช้หนี้ไม่ตอ้ งคืน ทยอย
ผ่อนชาระได้นาน และที่มากที่สุดคือสถาบันการเงินบางรายชี้ชวนให้ก่อหนี้ แล้วมีการชิงโชค แจกทองคา
เป็ นการละเลยหลักพื้นฐานการบริ หารเงินว่าการใช้เงินต้องมีการวางแผนการออม
“การโฆษณาในรู ปแบบสร้างครอบครัวไม่ตอ้ งวางแผนมาก ขอสิ นเชื่อก็มีคนเอาเงินมาให้ นี่เป็ นสิ่ ง
ที่ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งกลับไปดูแล แม้ในขั้นนี้ ดูจากมูลหนี้รายย่อยที่เป็ นปั ญหายังมีจานวนไม่มาก แต่หาก
ละเลยก็อาจสร้างปัญหาสังคมตามมาได้” ผูว้ า่ การธปท.กล่าว
อย่างไรก็ตามแม้ธปท.จะเห็นสัญญาณหนี้ครัวเรื อนในกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยปรับตัวสู งขึ้น และเริ่ มมี
ปั ญหาการชาระหนี้ ซึ่ งลูกค้ากลุ่มนี้อยูใ่ นกลุ่มนันแบงก์ ตามที่ “สาลินี วังตาล” ผูช้ ่วยผูว้ า่ การสายกากับ
สถาบันการเงิน ธปท. ออกมากล่าวว่า จานวนมูลหนี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) สิ นเชื่อรายย่อย
ของธนาคารพาณิ ชย์ยงั ไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่ไปเพิ่มขึ้นในส่ วนนันแบงก์ ข้อนี้เองก็ถือเป็ นอุปสรรคหนึ่งในการ
กากับดูแลปั ญหาหนี้ รายย่อยของธปท. เพราะโดยอานาจหน้าที่ของธปท. ไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงการ
ดาเนินธุ รกิจของนันแบงก์ได้ เนื่องจากธปท.ไม่ได้เป็ นหน่วยงานที่กากับดูแลนันแบงก์โดยตรง หากแต่นนั
แบงก์ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ และได้รับอนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง มีเพียงการใช้กฎหมาย
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ตามประกาศคณะปฎิวตั ิฉบับที่ 58 (ปว.58) ในสมัยม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล เป็ นผูว้ า่ การธปท. ให้ธปท.เข้าไป
ควบคุมดูแลการคิดค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยเงินกูน้ นั แบงก์ไม่ให้สูงเกินจริ ง สิ่ งที่นอกเหนื อจากนั้น ธปท.
ไม่มีอานาจเข้าไปกาหนดหลักเกณฑ์
เมื่อเป็ นเช่นนี้ผวู ้ า่ การธปท.คนปั จจุบนั จึงแง้มว่าอยูร่ ะหว่างหารื อกับกระทรวงการคลังว่าควร
ดาเนินการเพิ่มเติมอย่างไรในการดูแลนันแบงก์ผา่ น ปว.58 ซึ่ งปั จจุบนั กาหนดให้ธปท.ดูแลได้เฉพาะใน
ส่ วนของดอกเบี้ย เพราะสิ่ งเหล่านี้เป็ นเรื่ องที่ทุกภาคส่ วนต้องช่วยสอดส่ องให้ธุรกิจการเงินดาเนิ นไปด้วย
ความเหมาะสม ก่อนเห็นภาคครัวเรื อนหนี้ท่วม คนไทยใช้จ่ายเกินตัว และอาจกลายเป็ นมะเร็ งร้ายต่อระบบ
เศรษฐกิจประเทศ
อย่างไรก็ดีหากจาแนกกลุ่มลูกค้า แม้หนี้รายย่อยที่เกิดขึ้นในกลุ่มลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์ยงั ไม่น่า
กังวลมากนัก เพราะธนาคารพาณิ ชย์ต้ งั เงื่อนไขการปล่อยสิ นเชื่อเข้มงวดกว่านันแบงก์ อย่างน้อยต้องเป็ นผูท้ ี่
มีรายได้ข้ นั ต่าเดือนละ 1 หมื่นบาทสาหรับผูท้ ี่ขอสิ นเชื่ อบุคคลไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน และรายได้ข้ นั ต่า
1.5 หมื่นบาท สาหรับผูท้ าบัตรเครดิต ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขที่เข้มข้นกว่านันแบงก์ที่ผสู ้ มัครเพียงมีรายได้ข้ นั ต่า
8,000 บาท ก็สามารถสมัครสิ นเชื่อได้แล้ว แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่น่าเชื่ อได้วา่ ธปท.ต้องการเรี ยกธนาคาร
พาณิ ชย์มาป้ องปรามก่อนธุ รกิจในการกากับดูแลของธปท.จะเกิดปั ญหา
ปัจจัยแรก คือ ตัวเลขเอ็นพีแอลในไตรมาสที่ 3 ที่เริ่ มส่ งสัญญาณอะไรบางอย่าง แม้การคานวณเอ็น
พีแอลเป็ นเปอร์ เซ็นต์ คิดเป็ นสัดส่ วนต่อสิ นเชื่อรวมทั้งระบบจะลดลงเหลือ 2.4% แต่นนั่ เป็ นผลจากฐาน
สิ นเชื่อใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงช่วยเรื่ องตัวหาร ในทางกลับกันหากพิจารณาจานวนเม็ดเงินที่เป็ นเอ็นพีแอล
จริ งจะพบว่า มีจานวนเพิม่ ขึ้น 1,800 ล้านบาทจากไตรมาสที่ 2 โดยคิดเป็ นมูลหนี้ที่เป็ นเอ็นพีแอลคงค้างรวม
2.64 แสนล้านบาท
ขณะที่ไส้ในหนี้รายย่อยคงค้างเริ่ มส่ งสัญญาณไม่ดีนกั เพราะเริ่ มปรากฎจานวนลูกค้า ที่อยูใ่ นกลุ่ม
ต้องเฝ้ ามองก่อนเป็ นเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้น คือเป็ นมูลหนี้ที่อยูใ่ นกลุ่มสิ นเชื่อที่จดั ชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ หรื อที่
เรี ยกกันว่าสิ นเชื่ อค้างชาระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่มจาก 1.9% ในไตรมาสที่ 2 เป็ น 2.2% โดยหนี้
ในส่ วนที่ตอ้ งเฝ้ าระวังคือสิ นเชื่ออุปโภคบริ โภคที่เพิ่มจาก 2.6% เป็ น 2.7% สะท้อนภาวะเงินตึงมือ หมุน
ค่าใช้จ่ายไม่ทนั หรื อเลวร้ายสุ ดคือชาระหนี้ไม่ได้เลย
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นี่จึงเป็ นคาถามตัวโตในภาวะพฤติกรรมการจ่ายหนี้ของลูกหนี้รายย่อยเริ่ มอ่อนแรง ทั้งที่รัฐบาลมี
นโยบายปรับขึ้นค่าแรงเป็ นวันละ 300 บาท และเพิม่ รายได้ปริ ญญาตรี ข้ นั ต่าเดือนละ 1.5 หมื่นบาท เหตุใด
คนจึงไม่มีกาลังจ่ายหนี้ได้ตามกาหนด
อีกนัยหนึ่งก็เป็ นไปได้วา่ อัตราการก่อหนี้ ต่อหัวของคนเริ่ มสู งขึ้น เพราะรายได้ที่เพิม่ ขึ้นไม่ได้การัน
ตีวา่ คนต้องเป็ นหนี้ นอ้ ยลง ในทางกลับกันรายได้ของคนที่เพิ่มมากขึ้นก็ทาให้คนเข้าถึงสิ นเชื่อในระบบได้
ง่ายขึ้น หากใช้จ่ายเกินตัวก็สามารถก่อหนี้ เพิ่มได้สูงตามรายได้ เข้าทานองมีรายได้มากก็มีสิทธิ์ เป็ นหนี้มาก
ได้เหมือนกัน
สานักงานสถิติแห่งชาติ เคยสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อนทุกจังหวัดทัว่ ประเทศใน
ปี 2554 ในส่ วนรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรื อนพบว่า ครัวเรื อนในประเทศไทย มีรายได้เดือนละ
23,236 บาท และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 17,403 บาท และมีหนี้สินเฉลี่ย 134,900 บาท ซึ่งคิดเป็ นหนี้สิน 5.8
เท่าของรายได้ โดยหนี้ครัวเรื อนที่มากที่สุดอันดับแรกคือ หนี้เพื่อใช้จ่ายอุปโภคบริ โภค 37.8% รองลงมาคือ
หนี้ซ้ื อบ้าน 34% ซึ่ งขณะนั้นเป็ นช่วงปี ที่ครัวเรื อนประสบภาวะน้ าท่วม นี่เป็ นเพียงตัวเลขกลุ่มคนที่เป็ นหนี้
ในระบบ หากแต่ยงั มีกลุ่มคนอีก 6.1% ตัดสิ นใจเป็ นหนี้นอกระบบ เพื่อนาเงินมาใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริ โภค
ในครัวเรื อน 40.5%
อีกปั จจัยที่เชื่ อว่า ธปท. กาลังเฝ้ าติดตามนอกจากหนี้คา้ งชาระ คือตัวเลขผลการดาเนินงานของ
ธนาคารพาณิ ชย์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ไตรมาสที่ 3 ผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิ ชย์เพิ่มขึ้น 14.2% จากช่วงเดียวกันปี ก่อน เป็ นผล
จากสิ นเชื่ออุปโภคบริ โภคที่ขยายตัวตามการบริ โภคภายในประเทศ โดยสิ นเชื่ออุปโภคบริ โภคขยายตัว
18.4% จากช่วงเดียวกันปี ก่อน ซึ่งเป็ นการเร่ งตัวของสิ นเชื่ อในหมวดสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์เป็ นผลจาก
นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล
เฉพาะสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์ในไตรมาสที่ 2 เติบโตจาก 24% เป็ น 30.1% ในไตรมาสที่ 3 และปี 2556
ทิศทางสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์ยงั มีแนวโน้มเติบโตสู งขึ้นต่อเนื่อง เพราะมีรถจานวนมากที่รอส่ งมอบพร้อมกับ
เข้าไฟแนนซ์ ก็จะเป็ นตัวเร่ งให้สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์เติบโตอีกครั้ง
สิ นเชื่อบัตรเครดิตไตรมาสที่ 3 เติบโตลดเหลือ 10.1% จากไตรมาสที่ 2 อยูท่ ี่ 10.2% และสิ นเชื่อ
ส่ วนบุคคลเติบโตลดเหลือ 28.5% จาก 31.3% ธปท.ให้เหตุผลว่าเป็ นเพราะความต้องการใช้จ่ายหลังน้ าท่วม
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ลดลง เท่ากับว่าก่อนหน้านี้คนได้ใช้เงินเพื่อซื้ อของซ่อมแซมบ้านไปเรี ยบร้อยแล้ว ทาให้สินเชื่อส่ วนบุคคล
กลับมาเติบโตในระดับที่ไม่หวือหวามากนักเมื่อเทียบจากช่วงไตรมาสที่ 2
ขณะที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ยอมรับการใช้จ่าย
ครัวเรื อนในไตรมาสที่ 3 เร่ งตัวขึ้นจาก 5.3% ในไตรมาสก่อนหน้า คิดเป็ นการขยายตัว 6% ส่ วนหนึ่งได้แรง
หนุนจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะยอดซื้ อรถคันแรกทาให้ยอดจาหน่ายรถยนต์ใน
ไตรมาสที่ 3 ขยายตัวสู งถึง 70.8%
แรงกระตุน้ เศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายประชานิยมที่ดาเนินต่อเนื่องในยุครัฐบาลเพื่อไทยกาลัง
งวดเข้าที แต่สิ่งเหล่านี้หากไม่รู้จกั ใช้อย่างพอดีก็จะมีท้ งั คุณและโทษ เปรี ยบเหมือนเหรี ยญสองด้าน
ด้านหนึ่งเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจในประเทศให้มีอตั ราการเติบโตดีต่อเนื่อง เงินหมุนในระบบ
หลายรอบ แต่อีกด้านก็อาจสอนให้คนใช้จ่ายง่าย เสพติดการใช้เงินในอนาคตผ่านการกูย้ มื ในช่องทางต่าง ๆ
เพราะลาพังคนเป็ นหนี้ รถคันแรกถ้าไม่ฉุกคิดอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนกับภาระหนี้ที่ตอ้ งผ่อน
จ่ายค่างวดรถให้ยาวที่สุด 6 ปี ก็อาจมีบา้ นหลังแรกได้ยากเพราะติดอัตราการก่อหนี้ที่ตอ้ งไม่เกิน 40% ของ
รายได้ ซึ่ งคนไทยส่ วนใหญ่เลือกซื้ อรถก่อนซื้ อบ้าน โดยไม่มีหน่วยงานใดให้ความรู ้ทางการเงินที่ถูกต้อง
เป็ นผลจากภาครัฐและเอกชนคานึงถึงแต่การกระตุน้ เศรษฐกิจเฉพาะหน้า
การเปิ ดโอกาสให้คนก่อหนี้ได้ง่าย และสร้าง Propaganda เป็ นหนี้ไม่เสี ยหาย ผ่านนโยบายภาครัฐ
โดยมีธนาคารพาณิ ชย์มุ่งให้สินเชื่อลูกค้าผ่านการใช้เครื่ องมือทางการตลาด เน้นสร้างกาไร โดยละเลยการให้
ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง ไม่ช่วยกันปลูกฝังค่านิยมออมก่อนใช้ ให้ชีวติ สมดุลอยูบ่ นความพอดีพอเพียง
เมื่อใดก็ตามที่หน่วยงานซึ่งเป็ นหลักสาคัญของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนต่างขาดความรับผิดชอบร่ วมกัน
ต่อสังคม ตราบนั้นประเทศก็เหมือนยืนอยูบ่ นหน้าผา เพราะประชากรไทยวัยทางานซึ่ งเป็ นกาลังหลักสาคัญ
ของประเทศ แทนที่จะเป็ นกลุ่มคนที่มีคุณภาพนาพาประเทศไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้า กาลังกลายเป็ น
ประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีแต่ปัญหาภาระหนี้ ลุกลามเป็ นปั ญหาของสังคม
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